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  207-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:34. (  السابق السؤال عن الك�م تتمة - 1

  ) 00:01:04(  ؟ المعنى المعقول وا+مر التعبدي ا+مر بين الفرق ما - 2

  ) 00:08:20(  ؟. النجاسة 8قته الذي الماء حكم - 3

  ) 00:12:06(  ؟. 8 أو الوضوء ينقض ا@نسان بدن من الدم خروج ھل - 4

  ) 00:13:06(  ؟ التلفاز مشاھدة حكم ما - 5

  ) 00:48:24. (  التلفاز حكم عن الك�م تتمة - 6

  ) 00:50:07(  ؟ الثوب على الصورة نغير كيف - 7

  ) 00:54:06. (  العلوية الشيعة عن سؤال - 8

 ) 00:54:31(  ؟.لقلبه تأليفاً  به ليعتمر مال زكاة رجلٍ  إعطاء حكم ما - 9
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

لكن الواقع يشهد أن الدمع غري البول فأحيانًا اإلنسان يبكي وتتقاطر بعض الدمعات إىل فمه ، هل تظن أن 
ال ، هذا الفارق وحده كاف من الطعم الذي جيده من الدمع هو كما جيده من الدم ، ومن البول ؟ ال يستويان مث

  الناحية املنطقية 
  

وإال حنن ليس لنا أن نتحكم على الشارع احلكيم الذي هو رب العاملني ، فنقول مثال ملاذا فرض صالة الفجر 
ركعتني ، واملغرب ثالث ركعات وبقية الصلوات أربًعا أربعا أربًعا ، وملاذا جعل بعضها سًرا وبعضها جهًرا ، وبعضها 

فيها بني اجلهر والسر ، نقول رب العاملني يكلف عباده ما يشاء وليس من املفروض أن اإلنسان كل اإلنسان  مجع
  يستطيع أن حييط بكل شيًئا علما صح أم ال ؟ 

  .نعم  :السائل 



ذه ه "ما ازددنا يوًما علًما إال ازددنا معرفة جبهلنا " وأظنك معي فيمن يقول من األوربيني أنفسهم ،  :الشيخ 
  .حقيقة علمية 

  :فإذن ومن هنا قال اإلمام الزخمشري رمحه اهللا 
  "يسعى ليعلم أنه ال يعلم * ما للرتاب وللعلوم وإمنا "                    

إذا كان األمر كذلك فرب العاملني الذي أحاط بكل شيٍء علماً إذا أخربنا على لسان نبينا حممد عليه الصالة 
طاهر وهذا جنس ليس لنا أن نتطاول على رب العاملني ونقول ملاذا هذا طاهر وملاذا هذا  والسالم املعصوم إن هذا

جنس بل جيب علينا فوراً أن نسلم تسليماً أن هناك فرقاً بني هذا الذي هو طاهر شرعاً وبني الذي هو جنس شرعاً 
به شأن أي إنسان مع طبيبه طبيبه سواًء عرفنا هذا الفرق أو ما عرفنا هذا الفرق يعين شأن اإلنسان املسلم مع ر 

إذا حكم على إنسان ما إن هذه األصبع جيب برتها ليس له أن يقول مل ؟ مع أنه جائز بالنسبة إليه ، أنا بسألك 
  ...هل تستطيع أن تفهم كل انسان عن كل 

  على مستوى استيعابه :السائل 
حيكي اآلن ، الدخان بنقدر نفهمك إنه لكن ما تستطيع أن تفهمه كل شيء ، بسأل عنها  مثل ما  :الشيخ 

ليش الدخان حرام ألنه مضر ، لكن قد يكون هناك شيء آخر ما بنعرف ليش ما عندنا جواب إال هيك رب 
فال وربك (( : العاملني حكم ، فحينئٍذ جيب على املسلم أن يثبت لنفسه أنه مؤمن حقاً ألن اهللا عز وجل يقول 

 ))بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما  ال يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر
الدستور عند زيد . اليوم أي قانون يوضع على وجه األرض ، بل وأي دستور يوضع البد أن تكون القضية نسبية 

  من الناس معقول ، وعند بكر من الناس غري معقول ملاذا ؟ ألن العقول متفاوتة ، صح أم ال ؟ 
  . ح ص :السائل 
لكن حكم رب العاملني ال يوزن ذا امليزان أبداً ، ولذلك فبالنسبة ملوضوع ليش البول جنس وليش الدمع  :الشيخ 

ثانياً أمر واقع ملموس الطعم خيتلف اللون . ألن الشرع قال هذا جنس وهذا طاهر : ليس بنجس ؟ اجلواب أوًال 
ثل أصابه البول أو مثًال الغائط أصاب ثيابه ، يتطلع الرائحة خيتلف الرائحة خيتلف اإلنسان ملا تدمع عيونه مش م

فهذا الفرق واضح ملموس ملس اليد ، فهنا ال يرد مثًال أن يقال ملاذا حكم بطهارة هذا . املنتنة إىل آخره 
. دنا هيك ربنا حب بنعب. أما املثال السابق الذي ذكرته آنفاً أن الصبح ركعتني ملاذا ؟ ال نعرف . وبنجاسة هذا 

فنحن الزم خنضع ، أما قضية البول جنس والدمع طاهر ، هذه حقيقة كالشمس يف رابعة النهار يف فرق بينهما ، 
أنت ممكن تقول كيميائياً مثل بعضهم ، أنا بعقلي بقول ال مش مثل بعضهم ، ألن نسب األجزاء املوجودة خمتلفة 



 .  
  . خمتلفة  :السائل 
  . اء الفرق ، وهذا أمر معروف متاماً أليس كذلك ؟ من هنا ج :الشيخ 

وممكن يف فرق ثان ا عالقة وهي طريقة اإلخراج ممكن يف العني غدة صماء وقنوات بينما هناك : طالب آخر 
  . خيتلف 
معليش بس هذه أشياء خفية يا دكتور ، اهللا يكلف عباده مبا يعرفون ومبا هو مستطاع أن يعقلوه  :الشيخ 

كلموا " : آلثار املنقولة عن بعض السلف وهو اخلليفة الراشد على بن أيب طالب قال ويفهموه ، لذلك من ا
ربنا عز وجل جعل الدين يسراً من أجل الناس  "الناس على قدر عقوهلم ، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله 

األحكام أصحاب الفطر السليمة ، تتقبل هذا الدين بقبول حسن ، لكن أحياناً جتد من بعض العلماء بعض 
باجتهادات منهم ، هذه االجتهادات غري مقبولة على األقل عند بعض الناس ، وقد تكون غري مقبولة أيضاً يف 

حكم الشرع الصحيح ، لكن هذا حيتاج إىل من يعرف أحكام الشريعة املنصوص عليها يف كتاب اهللا ويف حديث 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  
هلذا الذي أقوله ، إذا كان عندنا وعاء من ماء ، ووقع فيه قطرة من بول فهل أنا بضرب لك مثال توضيحي 

تنجس هذا املاء أم مل يتنجس ؟ وقبل اإلجابة عن هذا السؤال وبيان آراء العلماء يف ذلك مث الوصول إىل املقصد 
واضح . كونه قذراً   من ضرب املثال به ، أريد أن ألفت نظر السائل واحلاضرين إىل أن كون الشيء جنساً هو غري

هذه مجلة معرتضة حىت متشي يف املوضوع على بينة ، فهذا املاء الذي وقع فيه قطرة . ممكن تفرق معي ، كويس 
من البول تنجس أم ال ؟ يف أقوال كثرية قول يقول انظر إىل هذا املاء ، وهذا القول الصحيح واليت تدل عليه أدلة 

مذهب ثان بقول إذا  . ري أحد أوصافه الثالثة فقد تنجس ، لونه طعمه رائحته الشريعة انظر إىل هذا املاء إذا تغ
القول الثالث . كان املاء بلغ قلتني ، يعين جرتني كبار ، فهو طاهر وإذا كان أقل من ذلك بقليل فهو جنس 

هذا  . رع واألخري قول من يقول إذا كان املاء عشر يف عشر ، فهو يتحمل النجاسة أي عشرة أذرع يف عشرة أذ
كالم فلسفي وكالم غري فطري ، وال ميكن أن تكلف به الناس مجيعاً ألنه يتطلب أنه يكون املبتلى أمام ماء فيه 
جناسة أن يكون مهندس ، ألنه مش كل إنسان يستطيع حيكم أن هذه البحرية مثًال خاصة إذا كانت مضلعة أو 

هذه حتتاج إىل . لغت عشرة أذرع يف عشرة أذرع أم ال من يستطيع أن حيكم أا ب. مثمنة أو إذا كانت مدوره 
وبنا ما يكلف عباده من مثل هذه القضية ، اللي بدها منتهى الدقة ، لكن قابل هذا . مهندس حسيب كمان 



تغري أحد أوصافه الثالثة فهو جنس وإال فهو طاهر ، هكذا الشريعة تأيت ال . انظر إىل املاء . الرأي بالرأي األول 
وق طاقة العباد فوق عقوهلم ، فنحن اآلن أمام قضية واضحة جداً ، البول مبني جنس قذر متجه النفوس تأيت ف

  الدمع ليس كذلك فشتان ما بينهما
فكان أمراً طبيعياً جداً ، أن تأيت الشريعة مطابقة للفطرة السليمة ، الفطرة ال تنجس الدمع ، وال تنجس الدم اللي 

اآلن كثري من الناس يقولوا أن الدم جنس ، وأنه إذا خرج من اإلنسان انتقض .  خيرج من بدن اإلنسان أيضاً 
يريد اهللا (( : وهكذا فاإلسالم كما قال رب العاملني . وضوؤه ، هذا أيضاً غري صحيح بالنسبة ألدلة الشريعة 

ه ، يلي يعجبه فيه لكن هذا ليس معناه أنه اإلنسان جيعل الشريعة على كيف ))بكم اليسر وال يريد بكم العسر 
القضية ليست كذلك ، القضية إتباع الشرع املنصوص . يسر بيأخذ فيه ، سواء جاء به الشرع أم مل يأيت به ، ال 

  .، وكفى اهللا املؤمنني القتال 
بدي أسألك عن موضوع ثاين ، وهو موضوع التلفزيون يف البيت ، أنا فهمت من بعض الناس أنه حرام  :السائل 

إذا  . اً أرى أن حترميه ال يستند إىل أسس دينية صحيحة ، يعين إذا التلفزيون جييب أفالم سيئة وكذا ، أنا شخصي
كنت أنا مرشد صحيح ما بفتح عليها ، لكن فيه شغالت برامج دينية بتفرج عليها برامج ثقافية بتفرج عليها ، 

  شغلة ممكن تسليين بوقت فراغي بتفرج عليها شو احلرام يف ذلك ؟ 
  . لكين أنا فهمت من السائل كمان أنه الدكتور بتفق مع اجلماعة على أن التلفزيون حرام  :يخ الش

  . أنا ما تكلمت عن التلفزيون  :السائل 
  . اآلن مسعت من كالمك  :الشيخ 
  . أنا قلت هم حيكوا هيك  :السائل 
  . ال أنت بتحكي هيك ، اتركين منهم أنت . ال  :الشيخ 
  . مش حرام  أنا بقول :السائل 
  . أنت بتقول حرام . ال  :الشيخ 
  ملاذا ؟  :السائل 
  ألنك قلت ملا التلفزيون بعرض أشياء ليست جائزة شرعاً يكون حرام هكذا أنت قلت ، صح ؟  :الشيخ 
  . خيال  :السائل 
  م ؟ ماذا تعين بكلمة خيال ؟ يعين مش حرا. معليش بس اآلن خربت علي بكلمة خيال . معليش  :الشيخ 
  . العفو ال أعرف إن كان حرام أو حالل  :السائل 



أنا استوضح اآلن ألنه باألول فهمت منك أنه . ال ، امسح يل يا دكتور ال تستعجل علي أرجوك . ال  :الشيخ 
يف نوع من املعروضات بالتلفزيون حرام ، لكن أردت أن أمشي معك يف هذا اال يلي أنت اتفقت معنا يف هذا 

بك تشري بكلمة أخرى ، خربت علي ا اخلطة اليت كنت أريد أن أمشي معك ا ملا قلت خيال مل أفهم  ، وإذا
  ماذا تعين بكلمة خيال ؟ 

   ...أنا بقول أم حكوا  :السائل 
  . اتركين بارك اهللا فيك من اللي حبكوا ، اآلن عارف من يلي حبكي أنا وأنت  :الشيخ 
   ...رة اللي بالتلفزيون هل هي شغلة ملموسة ، فهل ممكن أن أصل أنا بتكلم عن الصو  :السائل 
صار معك قفز يف البحث نريد أن تتابع املوضوع ، أما أنت على كلمتك األوىل اللي أنا أردت أن . ال  :الشيخ 

  . أمشي معك فيها أنه يف أشياء تعرض يف التلفزيون هي حرام 
  . هم حبكوا هيك مش أنا . ال  :السائل 

  اتركين منهم ، أنا أسألك أنت هل كل شيء يعرض يف التلفزيون جائز ؟  :يخ الش
  . وغريي يقول نعم . هذه شغلة نسبية ، ممكن أنا أقول ال  :السائل 
  . يا حبييب أنا مع مني عم حبكي معك أنت  :الشيخ 
  . نعم أنا أقول حرام أنا معاك  :السائل 
  . إذاً ملاذا تقول عن غريك  :الشيخ 

  . أنا بقول إن التلفزيون مش حرام  :ائل الس
  ملاذا ؟  :الشيخ 
   ...ألن الصورة اليت تعرض يف التلفزيون غري ملموسة ، أنا ممكن أشوف الصورة يف التلفزيون  :السائل 
  . إذاً كل ما يعرض عندك يف التلفزيون حالل . خالص أنا فهمت رأيك  :الشيخ 
  . مش هيك برضه . ال  :السائل 
  . هيك . ال  : الشيخ

مش أنا كل شيء أحطه يف التلفزيون ، يعين مش كل شيء أحطه ، يعين أنا إذا شلحت النظارة حالل  :السائل 
  . أو حرام ، مش كل شيء بنحط يف امليزان 

يا حبييب أنت بتحيد هيك بتقول ، أنت قلت إن االذي يعرض يف التلفزيون خيال ، وأنا بقول معك  :الشيخ 
ًء على هذه الكلية اليت أنت قلتها مش أنا ، أنا وافقتك عليها ، أنت قلت كل ما يعرض يف التلفزيون خيال ، وبنا



أنت بتزيد علي وبتقول ومع كون كل ما يعرض يف . خيال وأنا بقول كل ما يعرض يف التلفزيون خيال ، كويس 
  أم ال ؟ التلفزيون خيال فرؤيته حالل ، هيك أنا فهمت منك السؤال ، فهمي صحيح 

  . ال ، أنا مش هيك قصدي  :السائل 
  . أنا بسألك فهمي صحيح أم ال ؟ أنا ما بسأل قصدك . ال  :الشيخ 
  التلفزيون كل ما يعرض حالل ؟  :السائل 
  أيوه أنا هيك فهمت منك  :الشيخ 
  حرام ... :السائل 
  يا حبييب أنا فهمت منك هيك ، قول يل هل فهمي صحيح أم خطأ ؟  :الشيخ 
  . ال ، خطأ  :السائل 
  ما هو الصحيح ؟  :الشيخ 
   ...الصحيح أنه ما يف خيال يعين خيال  :السائل 
  خلصنا يا دكتور من موضوع اخليال اتفقت معك كل ما يعرض يف التلفزيون خيال خيال ، خلصنا ؟  :الشيخ 
  . خلصنا  :السائل 
يال وهو مع ذلك حالل ، فهمي عنك هذا فهمت منك أنه مع أنه كل ما يعرض يف التلفزيون خ :الشيخ 

  صحيح أم خطأ ؟ 
  . أنا ما بقول حالل  :السائل 

  . طيب شو بدك حتكي : طالب آخر 
  . أنا بقول كل ما يعرض يف التلفزيون خيال  :السائل 
  . هذه خلصنا منها  :الشيخ 
  . ين يلي بقول حالل ليش حالل أنا ما حبط هذا اخليال يف ميزان أنه حالل أو حرام ألنه خيال ، يع :السائل 
  . أنا بفهم من هذا الكالم إنه حالل  :الشيخ 
  . ممكن يكون حالل وممكن يكون حرام  :السائل 
  . متناقضان يا أخي ما بصري  :الشيخ 
  . حكيت لك أريد أن أعيدها من أول  ... :السائل 
تقول كل ما يعرض يف التلفزيون خيال ، وبتقول ال ، ال تعيد علي ، أنا فهمان عليك متاماً أنه أنت ب :الشيخ 



  . حسب فهمي أنا أنه هذا اخليال النظر إليه حالل 
  . مش النظر إليه حالل ، هذا اخليال مش الزم حنطه مبيزان حالل أو حرام  :السائل 
  بأي ميزان حنطه ؟  :الشيخ 
  . ألنه خيال  :السائل 
  بأي ميزان حنطه ؟  :الشيخ 
  ل شيء الزم ينحط يف ميزان حالل أو حرام ؟ يعين ك :السائل 
  . نعم  :الشيخ 
  كل شيء الزم نقول حالل أو حرام مثًال النظارة هذه حالل أو حرام ؟ . ال مش شرط  :السائل 
  نعم حالل ، سبحان اهللا هذه حتتاج إىل وقفة ، حالل شو معىن حالل ؟  :الشيخ 
  احملفظة من جييب أقول حالل ؟  ... :السائل 

  نعم حالل طبعاً  :لشيخ ا
  ... :السائل 
حالل شو معىن حالل يا دكتور شو معىن حالل ؟ يعين ال تؤاخذين أنت اآلن عم تبحث حبث ، يعين  :الشيخ 

معناه جائز ، فالشيء إما : مباح . معناه مباح : خيايل أيضاً ملاذا ؟ الشرع ما ترك شيء إال أعطاه حكم حالل 
ملاذا أنت عن تفكر وبتقول هذا حالل ؟ نعم حالل ، شو . ما جائز وإما غري جائز فالشيء إ. مباح وإما حرام 

عملت أنا اآلن حالل أم حرام من الناحية الطبية يعين ما فيه ضرر علي لذلك أنت عملت عمل مباح ، تصرفك 
  . ذه الكاسة مادام مل تضر بنفسك وال بغريك فهو مباح 

  مباح شو اهلدف منه ؟  :السائل 
  اهللا أكرب شو شو اهلدف منه ؟  :يخ الش

يعين اهللا سبحانه وتعاىل يسر يل األمور ، أباح يل أن آكل شيء ، أباح يل ألبس أباح يل أحرك هذا  :السائل 
  الشيء من أجل ماذا ؟ 

  إذاً حرام ؟  :الشيخ 
  . مش حالل ومش حرام  :السائل 
الساعة أنت قلت كلمة أنه القضية قضية اختصاص يا حبييب ما يف الشرع مش حالل مش حرام ، تلك  :الشيخ 

  . ، بالشرع ما يف شيء مش حالل ومش حرام ، يف أحكام مخسة ، فرض واجب سنة مستحب مباح 



  يف شيوخ بطلعوا بقولوا التلفزيون حرام فهل هو حالل أو حرام ؟  :السائل 
  . بس الدكتور مش ماشي معنا حىت نقنعه  :الشيخ 
  طلعوا يف خطبة املسجد وبقولوا إن التلفزيون حرام ، فهل هو حالل أم حرام ؟ يف شيوخ ي :السائل 
أنا أريد أن أسأل الدكتور اآلن سؤال ألنه مل يتجاوب معي يف موضوع مقطوع به عند علماء املسلمني ،  :الشيخ 

ة أخرى لعلنا هذا ما فيه إشكال ، هذا ال يقبل اجلدل لكن لعله بطريق. أنه كل شيء إما حالل وإما حرام 
  هل كل ما يعرض يف التلفزيون يضر ؟ . نتقارب شوية 

  . ال  :السائل 
  طيب هل كل ما يعرض يف التلفزيون يفيد ؟  :الشيخ 
  . ال  :السائل 
  طيب هل يف بعض ما يعرض يف التلفزيون ما يفيد ؟  :الشيخ 
  . نعم  :السائل 
  هل يف بعض ما يعرض يف التلفزيون مضر ؟  :الشيخ 

  . نعم  :سائل ال
احلمد هللا اللي الدكتور فش خلقي وأعطاين جواب السؤال بس احفظ اآلن جوابك ، يف شيء يُعرض يف  :الشيخ 

  التلفزيون اتفقنا أنه مضر ، هذا املضر حالل أم حرام ؟ 
  . املضر حرام  :السائل 
أنه هذا مش ضروري حنطه إذاً شفت حالك كيف تناقضت اآلن أنت من ساعة وبتجادلين وبتقول يل  :الشيخ 

يف باب حالل وحرام ، اآلن عرفت معي متاماً ، وهذه حقيقة ال تقبل جدل أنه يف أشياء تعرض يف التلفزيون 
مضرة ، فإذاً هذا املضر حرام يا أخي ، مش مباح مش حالل ، مادام أنت اآلن وأنا أرجوك وال تؤاخذين ألنه أبو 

حيت هي اليت تفيدين وتفيد غريي ، شايف شلون ، أنت اآلن تدخلت أمحد يعرفين أنه أنا رجل صريح ، وصرا
والمؤاخذة أنا يف جدل قدمياً بسموه جدل بيزنطي ، شايف شلون ، جلست جتادلين ساعة ، إنه مش ضروري 
حنطه يف باب حالل وحرام لكن أنا دوبلت عليك لفيت ودورت ، قلت لك يف شيء مضر ؟ أينعم يف شيء 

ضر حالل أم حرام ؟ قلت واهللا حرام ، إذاً ليش جتادلين تلك الساعة أنه مش ضروري حنطه مضر ، طيب هذا امل
قلنا لك يا أخي ما بصري يف الشرع إال يكون حالل أو حرام ، إال يكون حرام أو حالل . يف باب حالل وحرام 

اآلن يف . حالل أو حرام : ن ، بعدين إذا كان حالال له أقسام ثانية ليس لنا فيها اآلن ، يكفينا هاتان النقطتا



احلقيقة أنا فهمت منك يف أول كالمك شيء متنيت أنك توافقين ألنه هو العقل ، لكن آسف إنك ما وافقت إال 
أخرياً ، فهمت منك أنه يف شيء يُعرض على التلفزيون حرام ، بعبارة اتفقنا عليها آنفاً ، يعين شيء مضر شايف 

ي ، حىت ما نكون مع اجلماعة اللي بقولوا التلفزيون حرام وال مع اجلماعة فأردت أن أمشي معك خطوة بالتالق
وسط اآلن أنا بقول كالم  ))وكذلك جعلناكم أمًة وسطا (( : اللي بقولوا التلفزيون حالل ، وإمنا كما قال تعاىل 

  ما يقبل اجلدل ، هذا اللسان الذي أنا أتكلم به ، الكالم حالل أم حرام ؟ 
  م ؟ الكال :السائل 
  . حتريكي للسان هذا ، اللي يساوي كالم  :الشيخ 
  . حسب الكالم اللي حيكيه اإلنسان  :السائل 
هذا الذي أريده منك ، حسب الكالم ، إذاً طلع من هذا الفم كالم مفيد فهو خري ، وإن خرج من  :الشيخ 

  الفم كالم مضر فهو شر صحيح ؟ 
  . نعم صحيح  :السائل 
اجلهاز املسجلة وذاك اجلهاز اللي هو الراديو وذاك الثالث يلي هو التلفزيون سعرهم سعر طيب ، هذا  :الشيخ 

لساين ، بس الفرق هذا خلق اهللا ، وهذا صنع البشر ، شايف كيف ؟ فهذا اللسان اللي هو من خلق اهللا ، وهو 
استعمله فيما ُخلق له ،  خلق اإلنسان يف أحسن تقومي يف أحسن صورة ، إذا استعمل النعمة هذه فيما ينفع فقد

وإذا استعمله يف الشر فقد استعمله فيما مل خيلق له ، أيضاً هذه األجهزة كلها اللي ربنا امنت ا على عباده يف 
هذا العصر يقال فيها ما يقال يف هذا اللسان ، أي كلها أجهزة وكلها وسائل تؤدي إىل غايات ، إن كانت هذه 

اليوم السيارة أليست نعمة من النعم ؟ بال شك ، لكن . يف ، والعكس بالعكس غايات شريفة ، فاستعماهلا شر 
إن ركبتها من أجل أن تصل ا إىل املسجد ، أو تذهب ا ملكة لعمرة أو حلج ، فأنت استعملت هذا الوسيلة 

قد استعملت ف. باخلري لكن إذا امتطيتها من أجل أن تذهب إىل البارات إىل املالهي إىل السينمات إىل آخره 
هذه النعمة فيما مل ختلق له ، وهذه قضاء أظن أا ال حتتاج إىل نقاش أليس كذلك ، بنرجع اآلن إىل التلفزيون ، 

التلفزيون حينما يُعرض فيه نساء كاسيات عاريات أو عاريات باملرة ، هذا مضر أم مفيد ؟ أنت ملا قلت كلمة 
  . نه مضر فال إشكال خلي كلمة اخليال خيال أشكلت علي ، لكن مادام اعتقدت معي أ

  مبسوط  ... :السائل 
  كونه مبسوط صار حالال   :الشيخ 
   ... :السائل 



  أنا بشوف امرأة مجيلة يف الطريق وكيفت وانبسطت معناها حالل ؟ ... :الشيخ 
  أنا الشغلة اللي بشوفها بتضرين أشوفها غري اللي بشوفها غريي  ... :السائل 
  ك مبثال أنا شفت امرأة مجيلة يف الطريق حالل وكيفت وسررت متاما ما عليك ؟ آيت ل :الشيخ 
  يف ضرر ، يف ضرر عليك ؟  :السائل 
  هذا الذي نبحث به ما عليك انظر ؟  :الشيخ 
  ... :السائل 
  هذه كلمة خطرية دكتور  :الشيخ 
  أنا بقصد من ناحية طبية ، يعين شو الضرر علي ؟  :السائل 
  ت اآلن نتكلم بصفتك طبيب ، أم بصفتك مسلم ؟ أن :الشيخ 
  هذا بضر وهذا بنفع ، أنا بدي أخذها من ناحية طبية شو النفع وشو الضرر ؟  :السائل 
  هذا ما جيوز ، ما جيوز ، اآلن أنت باملقياس الطيب أنت عليم بكل أجزاء الطب ؟  :الشيخ 
  . ال  :السائل 
تستطيع أن تقول هذا طب مل يضر وهذا ينفع ، ملاذا ؟ ألن الطب فإذاً أنت مع كونك طبيب ، ما  :الشيخ 

اختصاصات وفروعه كثرية وكثرية جداّ ، فأنت لك اختصاص بزاوية من زوايا الطب تستطيع أن تقول هذا ينفع 
وهذا يضر ، لكن أكثر األشياء مع كونك طبيب ال تستطيع أن حتكم ا أا تنفع أو تضر ، فإذاً ما هو موقفك 

  نئٍذ ؟ أليس ختضع لطبيب خمتص ؟ حي
  . نعم  :السائل 
طيب فلماذا أنت اآلن ال ختضع ملسألة هي حالل أو حرام يف الشرع ، وتريد أن تنظر إليها مبنظارك  :الشيخ 

الضيق ، امسح يل نصف الكالم ما عليه جواب مبنظارك الضيق ، أي بصفتك وكونك طبيب وخمتص جبانب من 
  . الضيق عن تنظر هلا هذا خطأ  الطبابة ، ليش النظرة

  كلمة الضر وكلمة تنفع ، شو معىن تضر وشو معىن تنفع ؟   :السائل 
  . اهللا يهدينا وإياك يا دكتور كالمك مش مظبوط  :الشيخ 
  مظبوط أم مش مظبوط ؟  :السائل 
كما يقال ريب كما أنا رايح أسألك سؤال على املقياس هذا ، إذا امرأة خرجت إىل قارعة الطريق وهي   :الشيخ 

  خلقتين ، ونظرت إليها أنت جيوز أم ال جيوز ؟ 



  انظر إليها ، انا مسلم :السائل 
  نريد ننظر يف مسلم وغري مسلم  :الشيخ 

  . ال ما جيوز  :السائل  
  ملاذا ؟  :الشيخ 
  . ألنه يف ي عنها من الدين  :السائل 
  اك عبثاً ؟ يف ضرر ؟  :الشيخ 
  . رر نعم يف ض :السائل 
  ما هو الضرر ؟  :الشيخ 
  . هتك احلياء  :السائل 
  هذا داخل يف الطب شيء ؟  :الشيخ 
  . خدش احلياء  :السائل 
  الضرر هذا يلي عم حتكي عنه خيدش احلياء داخل يف الطب ؟  :الشيخ 
  . ال  :السائل 
بطة بالطب ، ويف ناحية أخرى هذا الذي أريده منك أن حتفظه ، ليش أنت بتعاجل املوضوع بناحية مرت  :الشيخ 

أنا آلن بدي اختذ موقفك ، أنا اآلن بدي اختذ موقفك ، وأنت إذا بطلع بيدك اختذ موقفي . ما برتبطها بالطب 
  . أنا بقول ما هو الضرر اآلن طبيباً يف نظريت للمرأة العارية 

  . ما يف ضرر  :السائل 
ملا بتكون نظرتك للصورة اليت تعرض يف التلفزيون شو  هذا هو ، فهذا أنت موقفك بارك اهللا فيك ، :الشيخ 

الضرر فيها ؟ عم تنظر هلا ضرر مادي أي ضرر طيب أنت متمرن عليه ، ملا جبت لك املثال املرأة العارية ما 
وسعك إال أن ترجع إىل فطرتك ، وتقول هذا به ضرر ، ما هو الضرر ؟ خلصنا املوضوع أن الضرر ليس ضررا 

  خلقي نستطيع أن نقول عنه صح أو ال ؟  طبيا وإمنا ضرر
  . نعم  :السائل 
إذاً أرجوك ما تعاجل املواضيع كلها باملنظار الطيب يف شيء له عالقة باألخالق ، يف شيء له عالقة  :الشيخ 

باالقتصاد ، يف شيء له عالقة باالجتماع ، فاإلسالم مجع فأوعى ، فال جيوز أن ننظر إىل األمور بان نعاجل كل 
مر معاجلة مادية طبية ، شو ضرره ، هذا احلقيقة بفتح لنا موضوع له عالقة بأصل من أصول الشريعة يف الشريعة أ



باب سد الذرائع املقصود ذا الباب هو االبتعاد ، ابتعاد اإلنسان عن شيء لو . قاعدة تسمى بباب سد الذرائع 
واخلطوط اليت . أوضح مثال إشارات املرور . ضرر  اقرتب منه ما بضره ، لكن خيشى إذا جاوز هذا الشيء يصيبه

مثًال اآلن أحضر لك مثال . هذه كلها داخلة يف هذا الباب يف الشرع ، باب سد الذريعة . توضع لتنظيم السري 
ما ( البد أن هذا احلديث بلغك أو قرأته  )ما أسكر كثيره فقليله حرام ( : شرعي ، يقول الرسول عليه السالم 

، لو يف قعر هذا الكأس فيه قليل من اخلمر ، ما جيوز أنا أشربه هذا ، مع أنه لو  )ه فقليله حرام أسكر كثير 
سألنا من الناحية الطبية ماذا يعمل هذا القليل أو هذه القطرة من اخلمر ؟ ال تعمل شيئاً لكن هذه القطرة جيوز 

وأنت تعرف من الناحية االجتماعية كما . هكذا تتلوها قطرة ثانية ، وهذا الفنجان جيوز يكون يف فنجان ثاين ، و 
، صح ، أول ما تبدأ النار تبتديء من  "وما معظم النار إال من مستصغر الشرر " : قال الشاعر العريب القدمي 

سيجارة اإلنسان بدحشها يف مكان ال ينتبه إليه وإذا هناك قش ، ببدأ يلتهم ويلتهم حبرق بيت حبرق بيوت حبرق 
ما أسكر كثيره فقليله ( : كذلك قال عليه السالم   "وما معظم النار إال من مستصغر الشرر " ، بلدة كاملة 

، ألن اإلنسان ما يصل بطبيعته إىل الشر األكرب ، إال بالشر الصغري ، اآلن رفقاء السوء ملا جيلبوا اإلنسان  )حرام 
مشانا من رجل فالن وكذا اشرب شفه .. رب اللي ساحته طاهر نظيف ملا جبلبوه الس اخلمر ، بكون هو ما بش

خاطرنا يورط بشرب اخلمر أول مصه مشوار ثاين جلسة ثانية مصه ثانية مث ثالثة وبعدين صار  ...وحده بس 
فالشرع يقول ابتعد عن الشر الصغري ، . منهم وفيهم ، أليس هذا مشاهد يا دكتور ؟ هذا امسه باب سد الذرائع 

ها اآلن صار يف عذر وطولنا على .  ، يف احلديث الصحيح ، نعم شو طول بالك حىت ما يوصلك للشر الكبري
إن ( السائل أيضاً ، مني أبو أمحد أنت عم تظلميه على كل حال اآلن نننهي املوضوع ، قال عليه السالم 

قد الحالل بّين والحرام بّين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات ف

أال وأن لكل ملك حمى ، أال وإن حمى اهللا محارمه ، أال ومن حام ( هنا الشاهد ،  )استبرأ لدينه ، أال وإن 

حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، أال وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا 

 ما نطور على السائل ، ، حىت ما نطول على احلرمي ، وبالتايل )فسدت فسد الجسد كله ، أال وهي القلب 
وخباصة إن هذه أول جلسة ، فنحن نعود إىل ما من أجله أوًال جئناك ، فإن كان حصل اخلري يعين مل يكن 

باحلسبان أهًال بكم ، أنا دكتور أشكو من التهاب يف أنفي منذ قرابة سنة ، وقد صورت صورة ، وحكم الطبيب 
 ...، ما حبفظ أنا االسم الغريب ، لكن أنتم طبعاً بتعرفوا ،  اللي أشرف على بأن أعطاين بعض احلبوب ومرهم

فأنا استعمل هذا ، وكأنه بدت راحة لكنها راحة مؤقتة . قال يل إذا ما مشي احلال البد من غسيل معروف طبعاً 
  . ، وكما قيل إال ما دمت عليه قائما ، اللي بصري معي أحياناً بنسد جمرى التنفس تارة هيك ، تارة هيك 



  . يعين بنسدوا مرات االثنني ومرات الواحد  :السائل 
الشاهد كظاهرة واضحة . االثنني نادر جداً حىت ال أذكر أنه االثنني سدد إال هيك مرة وهيك مرة . ال  :الشيخ 

يرتسب فضالت ، لوا خليط بدم خماط خليط بدم ، األمر اللي بشعر به يف أنفي ، ما يف ليونة ، صار كأنه 
احدة ، يتطلب مين تنظيف ، ذا التنظيف بشعر فيه بشيء من الراحة ، هذا ماله عالقة بانسداد جمرى قطعة و 

األنف ، أقول ما له عالقة من حيث ما يف ارتباط آين ، مبعىن ملا الفضالت موجودة عندي ليس معناه إنه 
  . مسدود فوق 

  . يعين ممكن ما يفتح  :السائل 
ناً ما بكون فضالت ومسدود ، والعكس بالعكس مسدود لكن ما يف فضالت ، هذا هو ، يعين أحيا :الشيخ 

  الشاهد منذ أسبوع ظهرت هذه الظاهرة فطريات حتت عيين ، شايفها ؟ . يف فضالت لكن ليس مسدود وهكذا 
  . نعم  :السائل 
فأحببت . ي هنا هذه قدمية صار هلا ميكن سنتني أو أكثر ، بشعر يف شبه من حيث القساوة ذا الذ :الشيخ 

  أن أحكي لك يعين أنت أدرى هل يف ارتباط بذلك أم ما يف ارتباط ؟
  ؟ ... :السائل 
  .ما يف ال  :الشيخ 
ملا . بالنسبة لألنف فيه بروزات حلمية يف اليمني والشمال ، هؤالء يف عصب ينبهم له اسم يف الطب  :السائل 

تغل اهللا سبحانه وتعاىل مرتبهم منشان تزويد األعصاب الواحد يشتغل باألعصاب ، بشتغل واحد وواحد ما بش
وكل مرة . ألن اإلنسان بتنفس يف الدقيقة ست عشر مرة . وتزويد الدم ، هلذه املنطقة بالذات بكميات منظمة 

يأخذ مخسمائة سي سي هواء ، فهذه كمية اهلواء اللي هي مخسمائة سي سي يف كل نفس ، اللي هو ست عشر 
يعين ست عشر ضرب مخسمائة بطلع حجم اهلواء اللي بيأخذه بالدقيقة ، هذه كمية اهلواء وظيفة مرة يف الدقيقة 

األنف إنه يرطبها إذا كانت ساخنة يربدها ، وإذا كانت باردة يسخنها حبيث تدخل إىل الرئتني بنفس حرارة 
  يعين هذا منظم ماشي ؟ . اجلسم سبع وثالثني 

  ماشي ما شاء اهللا :الشيخ 
فعملية األعصاب هذه ملا فيها الواحد يلتهب ما بشتغل ، مرات شو بصري ؟ بصري خلبطة إنه بشتغل  :السائل 

  ماشي احلال ؟ . مرات الثاين بسكر وهكذا  ...ومرات ما بشتغل ، 
  . ماشي احلال  :الشيخ 



ة ، موجودة يف فممكن يكون واحد من هؤالء والشغلة الثانية انسداد إنه ممكن يكون يف زائدة حلمي :السائل 
داخل األنف وهي اليت تسبب االنسداد ، الشغلة الثالثة ممكن يكون بروز العظمة زيادة عن اللزوم ، فتسكر 

  . األنف ، فاآلن نريد أن نرى ذلك 
  عفواً بالنسبة للزائدة اللحمية ، هل الزائدة اللحمية تسد بصورة مستمرة أم تفتح وبتسكر ؟  :الشيخ 
للحمية حسب حجمها ، مرات بتكون صغرية ملا بتأخذ نفس تعمل على شكل صمام مرات الزائدة ا :السائل 

يف ناس . بتفتح ومرات ملا خيرج اهلواء للخارج بتسكر ، حبيث أا تتحرك وتعمل عمل صمام يعين باجتاه واحد 
، فلما تأخذ ومتعلق بذلك حسب طوهلا  ...بتسكر عند اهلواء الداخل ، ملا بأخذ نفس ، يف ناس بالعكس ، 

   ...اهلواء بتسكر ، 
أنا أظن هذا بالنسبة لشعوري اخلاص ، ما يف شيء من هذا لسببني اثنني ، أوًال ملا بكون هذا يعمل  :الشيخ 

. وبيشتغل ، نفسي طبيعي جداً ، ونفسي طويل وكذلك إخراجه ، سواًء تنفسه أو إخراجه ، مثًال يأخذ نفس 
كان أنا يف معي منذ ثالثني : ما كان مسكرا ساعة التسكري هذا أوًال ، ثانياً  هذه عادة عندي منتظمة خبالف إذا

سنة الزائدة اللحمية ، ويف عندنا طبيب هناك ، امسه فايز النط بدمشق استأصل يل تلك الزائدة اللحمية ، ومن 
ك وطلعها من احللق مد اآللة من هنا. عجائب الطب بالنسبة لنا ، بدل ما يطالعها من األنف طلعها من احللق 

ولكن الشيء اللي مالزمين من بعد العملية التلذذ حبك . وبعد ما شعرت ا . ، حنن نستغرب هذا الشيء طبعاً 
  . هذا شيء كان مستمرا معي إىل أن صار معي هذا الشيء . األنف ، مثل األجرب شلون بتلذذ ، ها 

على   ...ته ما فيه جيب ، التهاب اجليوب اهلوائية ، مرات التهاب اجليوب أيضاً ، تكون األنف فتح :السائل 
كل فرصة كثري طيبة يا شيخنا الكرمي أن نلتقي معك ، واألخ حممد شوقين أن أجلس معك من زمان لكن لضيق 

  . الوقت 
  . اهللا يبارك فيك . أهًال أهًال  :الشيخ 

  . شيخنا أيضاً واجب عليه طلب العلم : أبو ليلى 
  . هذا العلم ضروري  الشك خاصة :الشيخ 
  . مرات الواحد منا بستفز حىت حيكي كل يلي عنده  ... :السائل 
  . لكن ما جنحت يا دكتور  :الشيخ 
  .  - ضحك األلباين رمحه اهللا -. واهللا ما جنحت  :السائل 
  احلمد هللا حنن مسلمون ، بقدر مطالعتنا عندنا ثقافة  :السائل 



  . ك علماً نسأل اهللا أن يزيدنا وإيا :الشيخ 
على شان هيك الواحد حيكي مرات مش وجهات نظره ، أقول لك مثًال هذه مش حرام حىت أصل  :السائل 

  .  جلواب استفيد منه 
  

  التلفزيون هل هو حالل أو حرام ؟  :السائل 
أنت وضح لك .  -بضحك الشيخ رمحه اهللا  - . أنا أردت أن أتوجه لألخ الذي يأكل بيده الشمال  :الشيخ 

فما يصح أن نقول أن التلفزيون حرام . ن آخر كالمي مع الدكتور ملا شبهت التلفزيون واملسجلة بلسان اإلنسان م
  أظن فهمت مين هذا الشيء ؟ . وال بصح أن نقول التلفزيون حالل

  . نعم  :السائل 
يد ، والعكس بالعكس وإمنا احلكم بالنظر ملا يعرض ، فإن كان املعروض يفيد الناظرين فهو مف. كويس   :الشيخ 

  . ، هذا هو 
  . هذا الشخص من فلسطني  :السائل 
  أهًال وسهًال ومرحباً من أي بلدة ؟  :الشيخ 
   ... :السائل 
  . اهللا يفرج على املسلمني وال حول وال قوة إال باهللا  :الشيخ 

  
  جلسة ثانية

  السالم عليكم :السائل 
  وعليكم السالم  :الشيخ 
  . ما يف ثوب إال رق ... :السائل 
فتقتىن ومتتهن . إال رقماً يف ثوب يعين إال صورة موجودة يف ثوب واشرتيت هذه الصورة دون قصد هلا  :الشيخ 

  . حىت تذهب الصورة 
  ولو من ذوات األرواح ؟  :السائل 
 كان إذا( هو هذا البحث ، لكن هنا شيء ثبت يف صحيح البخاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  :الشيخ 

واملقصود هو القضاء على أثر الصليب الذي يذكر بالشرك باهللا عز وجل ، وكذلك  )رأى صليباً في ثوب قضبه 



أي صورة تكون يف ثوب وكان باإلمكان تغيري هيئتها ، كما فعل الرسول عليه الصالة والسالم يوم أخربه جربيل 
مر بالصورة فلتغري حىت تصري كهيئة الشجرة ، فإذا  بعدم دخوله إىل احلجرة أن يف احلجرة صورة معلقة يف قرام ، فأ

كان من املمكن تغيري الصورة املوجودة يف الثوب ، إما يعين تغيريها شكًال وإما تقطيعها إذا كان الثوب من 
  . املمكن تقطيعه فحينئٍذ البد من اختاذ هذه الوسائل وإال فكما قلت لك أوًال تقتين حىت متحى وتزول 

  ) ...حوليه ( ندما النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل بيت عائشة يف سرتة وعليه تصاوير فقال طيب ع :السائل 
  . هذا ليس فيه صورة متاثيل ذات األرواح ، هذا هو  :الشيخ 
   ...جتد العلماء  :السائل 
  . الته ال هذا ى للتنزيه ، ألنه ال حيسن أن يكون يف بيت املسلم ما إذا قام يصلي يلهيه عن ص :الشيخ 
إما قد  ...بالنسبة للكتب احملققة وبتخرج األحاديث الصحيحة للكتاب املعاصرين ، يعين بوافقوا على  :السائل 

  . وقد 
  . خلي الدور لغريك خلي اخلري أيضاً يشاركك فيه غريك . نعم قد وقد  :الشيخ 
  . أخوكم عبد الرمحن إبراهيم من السعودية  :السائل 
  . باً أهًال ومرح :الشيخ 
  . يقولون بعض الناس إن الصالة يف حالة مثًال اإلنسان معه صور فاملالئكة ال حتف املصلي  :السائل 
  . هذا القول فيه شيء من الشدة واليت ال تدل عليها السنة ، ألن هذه الصور غري ظاهرة أوًال  :الشيخ 
  . يعين غري معلقة  :السائل 
، أعين أا غري ظاهرة ، ألا لو كانت غري معلقة وهي ظاهرة وليس  ال أعين فقط غري معلقة. ال  :الشيخ 

مثًال كصور اجلرائد واالت ، فهي ليست معلقة لكنها . املسلم حباجة إليها ، فال ينبغي أن تكون يف الدار 
ب هو لكون هذه مبثوثة يف الدار مييناً ويساراً ، فهذه ال ينبغي أن تكون هكذا ظاهرة العيان ، واضح ؟ لكن اجلوا

  . فمن هنا ال يرد اإلشكال أو االعرتاض الذي ذكرته عن بعضهم . الصورة موضوعة يف مكان خيبء غري ظاهر 
  سواًء كانت حممولة أو حمفوظة ؟  :السائل 
  .هو كذلك  :الشيخ 

  
  

  الدروز والعلويون ما هو الفرق بينهم وبني مجاعة املسلمني أهل السنة واجلماعة ؟  :السائل 



  . كالفرق بني اليهود والنصارى ، يعين كلهم كفر والكفر ملة واحدة   :الشيخ 
  . الشيعة  :السائل 
  .الشيعة أنواع ، أينعم  :الشيخ 

  
رجل عنده مال زكاة ، هل له أن يعطيه لرجل ال حيتاج إىل زكاة ، ولكن ممكن إذا أعطاه إياه ، أن  :السائل 

  فيتألف قلبه ، فهل هذا من املؤلفة قلوم ؟ يتصرف به للذهاب للعمرة أو إىل آخره 
  هو غين أم فقري ؟  :الشيخ 
  . هو وسط  :السائل 
  . ال أفهم وسط ، بتقول يل غين أو فقري  :الشيخ 
  . ليس فقريا ولكن ماله ال يكفيه أن يذهب بنفسه إىل العمرة  :السائل 
  ليس فقرياً إذاً هو غين ؟ . ممكن جلبها مييناً ويساراً  ال تتلفظ يف موضوع العلم باأللفاظ السياسية ، اللي :الشيخ 
  . غين نعم  :السائل 
  . إذاً ال جيوز  :الشيخ 
  حىت لو لتأليف قلبه ؟  :السائل 
مل يعد لإلسالم : أنا أعرف املؤلف قلوم ، سيدنا عمر اهللا يرضى عليه ألغى هذا املصرف ألنه قال  :الشيخ 

د أنا ال أرى أن هذا منسوخ ، ولكن أرى أن هناك من هو أحوج من الفقراء حاجة للمؤلفة قلوم املقصو 
  واملساكني 

  يف نفسه  ... :السائل 
  يقطع الصالة  :الشيخ 
  ... :السائل 
  بركة على بركة ...هذه فيها تفصيل إن كان يدرك تكبرية االحرام يتمها وإال يقطعها والسالم عليكم  :الشيخ 

 
  


